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Ateliers de Construction et Chaudronnerie
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MA.RCHIENNE-AU-PONT
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(Belgique)
)lINI S'l'ERIE VAN ARBEID EK SOCIALE VOORZORG,
1\lINI STERIE V AN ECONOi\rrSCHE ZAICEN EN C01VIillISSARIAA T VOOR PRIJZEN E N LOONE N.

USINES A:

MARCHIENNE-AU -PONT : Chcudronnerie,
MONT - SUR - MARCHIENNE : Charpentes.
Téléphones: Charleroi 122.44 (2 lignes)

Forges, Mé canique
Réservoirs. Pylones
Télégr. : Estrhéc.

29 MEi 1941. __: Besluit nopens het uitbetalen van aanwezigheidspremiën aan de ondergrond-arbeiders jn d e Belgische
koolmijnen.

-

,

Lavoir-Rhéolaveur du siège QUESNOY des Charbonnages du BO IS DU-LUC.
Capacité totale : 120 tonne s/ heure . - Traitement des grains, fine s e t schlamm .
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Laboratoires, Stations d'essais. Bureau d'études,
Usines spécialisées, Services de montage. Opérateurs,
pour

Préparation mécanique CHARBONS et MINERAIS
TR IAGES, LAVOIRS kH EOLAVEURS
Manute~tion générale, ponts roulants,
In stallations pour mines et carrières
MECANIQ UE CHAUDRONNERIE CHARPENTES
M atériel spécial pour la Colonie

XLVI

,

;

De Sec1·etaris-Generaal van het 1\ifinister ic va n Arbeid
en Sociale Voorzorg ;
De Secretaris-Generaal van hct Ministerie va n E conom ische Zaken ;
De Commi ss~ris voor p rijzen en loonen,
J\fet het oog op een grootere productiviteit in de B elgiscbe
koolmijnen en op een verhooging der presta t ieloonen der Belgische m ijnar beiders van den ondergrond;
Gczicn hct beslu it van 1 Oogst 1940, gewijzigd door het
beslnit van 25 NoYcmbcr 1940, hondende Yerbod de loonen
c11 wedden t c wi jzigen ;
C:ezien hcl: be lui t va n 20 Oogs ~. ovcr de opricht in g van het
Commissar iat YOor p rij zen en loonen ;
Gczien hct beslu it va~ 10 :i\Iei 1940, bctrcffcnclc de ovcr, clrnd1 t der bcvocghcdcn in oorlogstijd,
(l czien de ' hoogdl'ingcncl hcicl en de onmogcl ijkhcid de hoogcr c ovcrheid te raadplcgen;
B esl uiten :
Art ikel 1. - Hebben 1·ccht op de in in t ikcl 3 vasLgesteldc
aun wed igheidsp1·emiën, alle ondcrg1·ondarb ciders die op aile
wct·kdagcn (wcckdagen met uitzondering Yan de zon- en fcestdagen ) in de mijn afdalen.
Ari . 2. - Afwezig hcid van den arbe idcr met of zonder
vcr ontschuldiging, in bi jzonder af wezighcid tengevolge van
zickte of ongeval, cvcnals voortijdig verlatcn van het werk,
"'Cid
t als da"'rust
in den zin van dit besl ui t .
0
I;>
Art. 3. - De aanwezigheidspremie voor de ondergrond .
.arbeiders is de vol gen<le :
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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE

l n de J( empen.
Voor :
l . de h o uwe rs;
2. de d oo1·ganggrn,·ers;
3. d e bom·cJeurs .
Bij m ile nr beid ged ur ende één m nand
B ij cen dng-rust in den
z in vnn nrtike l 2
Bij t\\·ee dag-n :sten in
de n z in ' nn nrli ke l 2
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PETITE CHAUDROHHERl'E

In cille ctndere bekkens.
Voor :
1. de houwers ;
2. d e doo1·gn nggrn \'e rs;
3. d e bouve leu rs.
Il ij voile nrbeid gedurende één rnnand
Bij cen dng-rust in den
zin van nrlikel 2 . .
Bij fo·ee dng-rus ten i n
den zin vnn nrlikel 2
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TUYAUTERIE

ROBINETTERIE
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Deze proccnten worden ber ekend op het gemiddcld 10011 der
maand. Zij zijn betaalbaar op den eersten bctaalclag na hct
afsluiteu der rnaandrekenjngcn, en ten laatste op den 15" van
de volgendc maand.
Art. 4. - E cn prijsverhooging rnor kolen, koks en andet·c
nevenprodueten der kolen, als ge \·olg der toepassing van dit
besluit, is vcrboden.
Art. 5. - Dit besl uit treedt op 1 Juli in voege.
Brussel, den 29" l\foi 1941.
De Secretaris-Generaal
van hct l\Iiniste{·ie van Arbeid en Sociale Voorzoorg,
VERWILGHEN.
De Secretaris-Generaal
van hct l\Iinisteric van Economische Zaken,
V. LEEl\iIANS.
De Con:missaris voor prijzen en loonen,
P.-F. BEECKMAN.
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